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ค าน า 
 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  สิ่งแรกที่นักศึกษาควรจะ
ปฏิบัติก็คือศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาของชุดวิชาให้เข้าใจ  เพราะแผนกิจกรรมการศึกษาจะท าให้
นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของชุดวิชา  งานที่จะต้องท า  และก าหนดนัดหมายต่าง ๆ นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะท าให้บรรลุผลในการศึกษาชุดวิชาเป็นอย่างดี 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา 
22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์   
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                                             แผนกิจกรรม 

ชุดวิชา  22756   สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ 
             Contemporary  Information  in  Social  Sciences 
 
1. รายละเอียดชุดวิชา 

1.1 ค าอธิบายชุดวิชา 
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  

ปรัชญา  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนา  จริยธรรม  สภาวะแวดล้อม  ทรัพยากร  ประชากร  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ลักษณะ  ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  วิธีการจัดระบบ
ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  และการน าระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการประมวล  วิเคราะห์  และสังเคราะห์
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  ตลอดจนการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์เพ่ือสร้างงานหรือ
ข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1.2.2  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ 
1.2.3  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดระบบข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  

ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
1.2.4  เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสมกับระดับผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น 
1.2.5  เพ่ือให้สามารถประมวล  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ที่ได้

ศึกษามาแล้ว  เพ่ือขยายและเสริมแนวคิดให้เกิดความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์ 
 1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
 หน่วยที่ 1 สารสนเทศกับสังคม 
 หน่วยที่ 2 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสังคมวิทยา 
 หน่วยที่ 3 สารสนเทศร่วมสมัยด้านภูมิศาสตร์ 
 หน่วยที่ 4 สารสนเทศร่วมสมัยด้านเศรษฐกิจ 
 หน่วยที่ 5 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 หน่วยที่ 6 สารสนเทศร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 หน่วยที่ 7 สารสนเทศร่วมสมัยด้านประวัติศาสตร์ 
 หน่วยที่ 8 สารสนเทศร่วมสมัยด้านรัฐศาสตร์ 
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หนว่ยที่ 9 สารสนเทศร่วมสมัยด้านปรัชญา ศาสนา และจริยธรรม 
 หน่วยที่ 10 สารสนเทศร่วมสมัยด้านวัฒนธรรม 
 หน่วยที่ 11 สารสนเทศร่วมสมัยด้านการศึกษา 
 หน่วยที่ 12 วิธีประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศร่วมสมัย 
 หน่วยที่ 13 การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
 หน่วยที่ 14 การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
 หน่วยที่ 15 ครูกับการใช้สารสนเทศร่วมสมัย 
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  สารสนเทศ   
  ร่วมสมัยทาง 
  สังคมศาสตร ์
  ด้านต่าง ๆ 

หน่วยท่ี 2 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสังคมวิทยา 
หน่วยท่ี 3 สารสนเทศร่วมสมัยด้านภูมิศาสตร ์
หน่วยท่ี 4  สารสนเทศร่วมสมยัด้านเศรษฐกจิ 
หน่วยท่ี 5 สารสนเทศร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อม  
            และทรัพยากร 
หน่วยท่ี 6 สารสนเทศร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์ 
             และเทคโนโลย ี
หน่วยท่ี 7  สารสนเทศร่วมสมยัด้านประวัติศาสตร์ 
หน่วยท่ี 8 สารสนเทศร่วมสมัยด้านรัฐศาสตร ์
หน่วยท่ี 9 สารสนเทศร่วมสมัยด้านปรัชญา ศาสนา   
             และจริยธรรม 
หน่วยท่ี 10 สารสนเทศร่วมสมัยดา้นวัฒนธรรม 
หน่วยท่ี 11 สารสนเทศร่วมสมัยดา้นการศึกษา 
 

 
1.4  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1     สารสนเทศกับสังคม 

หน่วยท่ี 12   วิธีประมวล วิเคราะห์  
             สังเคราะหส์ารสนเทศรว่มสมัย 
หน่วยท่ี 13  การใช้สารสนเทศร่วมสมัย 
             เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
หน่วยท่ี 14  การใช้สารสนเทศร่วมสมัย  
            เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน 
            การสอน 
หน่วยท่ี 15   ครูกับการใช้สารสนเทศร่วมสมัย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับ
สารสนเทศ 

  การน า   
  สารสนเทศ 
  ไปประยุกต ์
  ใช้ในการ 
  เรียนการสอน 

22756 
สารสนเทศ

ร่วมสมัยทาง
สังคมศาสตร์ 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
 ในการศึกษาชุดวิชา 22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  นักศึกษาจะต้องศึกษา
เนื้อหาชุดวิชาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 

- แผนกิจกรรมการศึกษา 
- แนวการศึกษา 
- ประมวลสาระชุดวิชา 
- การสัมมนาเสริม  
สื่อการศึกษาต่าง ๆ นี้จะมีทั้งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองและการเข้ากลุ่มสัมมนาซึ่งจะขอ

แนะน าวิธีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวโน้มให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
  ระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็น
ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)  ซึ่งการเรียนการสอนตามระบบนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า  
การเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน  เมื่อใด  ก็ย่อมได้  มิได้จ ากัดอยู่ที่เวลา  สถานที่  และโอกาส  ดังนั้นในการ
เรียนการสอนระบบนี้ นักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้ และท าความเข้าใจจากสื่อ 
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบ  และเป็นระเบียบ  ซึ่งก็คือ  นักศึกษาจะต้องก าหนด
ขั้นตอนเวลาที่จะใช้ในการศึกษาว่าควรจะเป็นอย่างไร และที่ส าคัญนักศึกษาจะต้องมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  สามารถควบคุม และบังคับตนเองให้ศึกษาและกระท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้อย่างครบถ้วน  
ซึ่งในการนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวและจัดสภาพแวดล้อมของตัวนักศึกษาเองให้เอ้ือต่อการศึกษาดังนี้ 
  2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชา 22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  โดย
ประมวลกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองตลอดภาคการศึกษาที่ 
1/2561  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562  ซึ่งกิจกรรมทีจ่ะต้องวางแผนปฏิบัติ
ได้แก่ 
   -  ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาชองชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วม
สมัยทางสังคมศาสตร์  จ านวน  14  ชั่วโมง / สัปดาห์ 
   -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
   -  วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริม ตามวัน เวลา ที่ก าหนดให้ 
   -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน 
  2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  นักศึกษาควรค านึงถึงเรือ่งการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมจะส่งผลให้นักศึกษาเรียนชุดวิชานี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักศึกษาสามารถด าเนินการได้โดยลองส ารวจตนเองว่า  นักศึกษาจะสามารถ
เรียนรู้ได้ดีที่สุด  โดยวิธีการใด  ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็จะท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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 2.2  วิธีการศึกษา 
  เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาควรศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  ซึ่งเป็น
เอกสารที่บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยการสอนอย่างละเอียด  โดยศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรม
การศึกษาและแนวการศึกษา  ซึ่งจะมีล าดับการศึกษาขั้นตอนต่อไปนี้ 
  2.2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาในส่วนที่ 1  รายละเอียดชุดวิชา  และส่วนที่ 2 วิธี
การศึกษาชุดวิชา 
  2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชากับแนวการศึกษาควบคู่กันไป  ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 
 1)  ศึกษาแผนผังแนวคิด  แผนการสอนประจ าหน่วย  และท าแบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียน  พร้อมทั้งตรวจค าตอบจากแบบเฉลยในแนวการศึกษา 
 2)  ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วย  และแผนการสอนประจ าตอนทั้งจาก
ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา 
 3)  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องในประมวลสาระชุดวิชาพร้อม
ทั้งศึกษาจากสาระสังเขปในแต่ละหัวเรื่องท่ีปรากฎในแนวการศึกษา 
 4)  ปฏิบัติกิจกรรมที่ปรากฏในท้ายเรื่องแต่ละเรื่องในแนวการศึกษา พร้อมทั้ง
ตรวจสอบค าตอบจากแนวตอบไปด้วย 
 5)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนภายหลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วยนั้นๆ จบ
แล้ว 
  2.2.3  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนดรายละเอียด
ของงานอยู่ในส่วนที่ 3  ของแผนกิจกรรมการศึกษา 
  2.2.4  ปฏิบัติตามตารางการเรียนที่ก าหนดให้  ดังนี้ 
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ตารางการเรียน  ภาคการศึกษา 1/2561 

 
สัปดาห ์ หน่วยการสอน หมายเหตุ 

1 หน่วยที่ 1   สารสนเทศกับสังคม  
2 หน่วยที่ 2   สารสนเทศร่วมสมยัด้านสังคมวิทยา  
3 หน่วยที่ 3  สารสนเทศร่วมสมัยด้านภูมิศาสตร ์  
4 หน่วยที่ 4  สารสนเทศร่วมสมัยด้านเศรษฐกิจ  
5 หน่วยที่ 5  สารสนเทศร่วมสมัยด้านสิง่แวดล้อมและ

ทรัพยากร 
 

6 หน่วยที่ 6  สารสนเทศร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

7 หน่วยที่ 7  สารสนเทศร่วมสมัยด้านประวัติศาสตร์  
8 หน่วยที่ 8  สารสนเทศร่วมสมัยด้านรัฐศาสตร์ สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

3 – 4  พฤศจิกายน  2561 
  เวลา 09.00 น.–16.00 น. 

9 หน่วยที่ 9  สารสนเทศร่วมสมัยด้านปรัชญา ศาสนา 
และจริยธรรม 

 

10 หน่วยที่ 10  สารสนเทศร่วมสมยัด้านวฒันธรรม  
11 หน่วยที่ 11  สารสนเทศร่วมสมยัด้านการศึกษา  
12 หน่วยที่ 12  วิธีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สารสนเทศร่วมสมยั 
 

13 หน่วยที่ 13  การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร 

 

14 หน่วยที่  14  การใช้สารสนเทศร่วมสมัยเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

15 หน่วยที่  15  ครูกับการใช้สารสนเทศร่วมสมัย สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 
1  -  2  ธันวาคม  2561 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

16 เตรียมสอบปลายภาค  
27 มค. 62 

เวลา 
09.00–12.00น. 

สอบปลายภาค 
 

ข้อสอบอัตนัยจ านวน 6 ข้อ 
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 ตารางเรียนนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับได้ตามความเหมาะสม  โดยยึด
การสัมมนาเสริม  และการสอบปลายภาคเป็นหลัก 
 

 2.3  การสัมมนาเสริม 
  ในการศึกษาชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  นักศึกษาจะต้อง
เข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้ง ๆ ละ 12 ชั่วโมง ณ ศูนย์บริการการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบ 
   1)  การสัมมนาเสริมครั้งที่  1  วันที่  3 – 4  พฤศจิกายน  2561  เนื้อหาของ
การสัมมนาเสริมจะอยู่ในหน่วยการสอนที่ 1 – 8    
   2)  การสัมมนาเสริมครั้งที่  2  วันที่  1  -  2  ธันวาคม  2561 เนื้อหาของการ
สัมมนาเสริมจะอยู่ในหน่วยการสอนที่  9 – 15  
  รายละเอียดของการสัมมนาเสริมจะปรากฏในตารางของการสัมมนาเสริม  ดังนี้ 

 

ตารางการสัมมนาเสริม  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ 

 

ครั้งที ่ เวลา 09.00 – 09.30 น. 09.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 
น. วัน 

1 3 พฤศจิกายน  
2561 

ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาเสริม หน่วย 1 - 8 
(ผู้สอนสรุปสาระส าคัญ
และน าเสนอประเด็น
เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย) 

สัมมนาเสริม (ต่อ) 

4 พฤศจิกายน  
2561 

นักศึกษาเสนอ       
ผลงานชิ้นที่ 1 

เสนอผลงาน (ต่อ) 
เสนอผลงาน (ต่อ) 

2 1  ธันวาคม  
2561 

ผู้สอนตอบปัญหาของ
นักศึกษาเก่ียวกับการ
เรียนชุดวิชาและปัญหาที่
เกี่ยวกับ   มหาวิทยาลัย 

สัมมนาเสริม หน่วยที่  9 – 
15 (ผู้สอนสรุปสาระส าคัญ
และน าเสนอประเด็น
เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย) 

สัมมนาเสริม (ต่อ) 

2  ธันวาคม  
2561 

นักศึกษาเสนอ       
ผลงานชิ้นที่ 2 

เสนอผลงาน (ต่อ) 
เสนอผลงาน (ต่อ) 
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2.4  การประเมินการศึกษา 

  การประเมินการศึกษา ชุดวิชา 22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  จะ
ประเมินในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.4.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา (ทั้งสัมมนาเสริม  และงานที่ก าหนดให้ท า)ร้อย
ละ 40  โดยจะประเมินเป็น  2  ส่วนคือ 
  1)  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาในรายละเอียดดังนี้ 
       -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระท่ีได้ศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 
       -  ผลที่ได้จากการสัมมนาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นการ
สัมมนา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งของการสัมมนา 
  2)  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า  ซึ่งจะประเมินจาก 
        -  เนื้อหาสาระ  จะพิจารณาจากความถูกต้อง  มีความคิดที่เป็นระบบต่อเนื่อง  
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
       -  การน าเสนอ  จะพิจารณาจากวิธีการน าเสนอที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ดี  ตรงตามสาระ  
น่าสนใจ  ใช้เวลาเหมาะสมตามเวลาที่ก าหนดให้  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้วิพากษ์วิจารณ์  และการ
ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  2.4.2  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาที่  1/2561  ร้อยละ 60  โดยจะ
ประเมินจากการตอบโดยข้อสอบอัตนัย   
3.  รายละเอียดของงาน 
 งานที่นักศึกษาจะต้องท าในการเรียนชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  มี
รายละเอียดดังนี้ 
 3.1  ชิ้นงาน  งานที่นักศึกษาจะต้องท ามี  2  ชิ้น คือ 
        3.1.1  งานชิ้นที่  1  สืบค้นสารสนเทศร่วมสมัยเพื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ให้นักศึกษาเลือกตัวชี้วัดจากสาระใดสาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระที่  2      หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่  3 เศรษฐศาสตร์ 
สาระที่  4 ประวัติศาสตร์ 
สาระที่  5 ภูมิศาสตร์ 

2. สืบค้นสารสนเทศร่วมสมัยที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เลือก โดยจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
นักเรียน / ชั้นที่สอน โดยมีความยาว 3 – 5 หน้า 

3. ให้อ้างอิง และจัดท าบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
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                    3.1.2  งานชิ้นที่  2  การจัดท า ร่างโครงการการศึกษา หรือ วิจัย 

ให้นักศึกษาจัดท าร่างโครงการวิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
หรือ การสร้างเอกสารทางวิชาการ ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ (ให้ศึกษาเพ่ิมเติมจากตัวอย่างของนักศึกษา
รุ่นพี่ มสธ.) 

 
กรณี  

ท าวิจัย 
กรณี  

สร้างนวัตกรรม 
กรณี  

สร้างเอกสารวิชาการ 
1)  ชื่อเรื่อง  
2)  ความเป็นมาและความส าคัญ 
3)  วัตถุประสงค์   
4)  สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
5)  วิธีด าเนินการวิจัย 
     - แบบการวิจัย 
     - ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
     - เครื่องมือ 
     - การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 
    - วิธีการรวบรวมข้อมูล 
7)  นิยามศัพท์เฉพาะ 
8)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ชื่อเรื่อง  
2)  ความเป็นมาและความส าคัญ 
3)  วัตถุประสงค์   
4)  วิธีด าเนินการศึกษา 
     - ประเภทของนวัตกรรม 
     - ขอบข่ายลักษณะนวัตกรรม 
     - วิธีการพัฒนานวัตกรรม 
     - การตรวจสอบคุณภาพ 
6)  นิยามศัพท์เฉพาะ 
7)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ชื่อเรื่อง  
2)  ความเป็นมาและความส าคัญ 
3)  วัตถุประสงค์   
4)  วิธีด าเนินการศึกษา 
     - ประเภทของเอกสาร 
     - ขอบข่ายเนื้อหา 
     - แหล่งข้อมูล 
     - วิธีการรวบรวมข้อมูล 
     - การตรวจสอบคุณภาพ 
6)  นิยามศัพท์เฉพาะ 
7)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ให้อ้างอิง และท าบรรณานุกรมให้ถูกต้อง และ ความยาวไม่เกิน  6  หน้ากระดาษ 
 
 3.2  การส่งงาน 
 ให้นักศึกษาจะต้องถือปฏิบัติในก าหนดการส่งงานอย่างเคร่งครัด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1)  งานชิ้นที่ 1 ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 (วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน  2561) 
  2)  งานชิ้นที่ 2 ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่ 2 (วันที่ 1 - 2  ธันวาคม  2561) 
3.3  การเตรียมน าเสนอผลงาน 
  ในการเสนอผลงานของนักศึกษาในการสัมมนาเสริม ควรปฏิบัติดังนี้ 
  3.3.1  เตรียมสิ่งที่จะน ามาประกอบการเสนอผลงาน  เช่น  Power Point   ฯลฯ 
  3.3.2  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอด้วยวาจา  และซักซ้อมล่วงหน้า  เสนอเนื้อหาคนละ
ประมาณ  10  นาที  โดยมีกิจกรรมในรายละเอียดดังนี้ 
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  -  นักศึกษาเสนอผลงานคนละ ประมาณ  10  นาที 
  -  ผู้เข้ารับการสัมมนาเสริม อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ  10  
นาท ี
  -  อาจารย์ผู้สอนให้ความคิดเห็น  5  นาที 
  3.3.3  นักศึกษาควรเตรียมตัวเป็นอย่างดี  เพื่อตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์
สัมมนาเสริม  และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม  เพ่ือที่จะสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
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(ภาคผนวก) 
 

 
 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน 
ชุดวิชา  22756  สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาตร์ 
 
 
 
 
 
 

งานชิ้นที่ ……… 
ชื่องาน ………………………………………… 

 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่  1/2561 
 
ชื่อนักศึกษา 
เลขประจ าตัว 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 


